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Ven. Vadzsramálá

  Buddha tanítása 2600 éve jelen van a tanító-tanítvány kapcsolatnak köszönhetően. 
Ha manapság egzotikusnak hat ez a tradíció, az azért lehet, mert megfeledkeztünk a nyu-
gati kézművesek hagyományáról, amelyben a mesteremberek ugyanilyen módon adták át 
a tudásukat a tanítványaiknak. Mindössze néhány évtizede tanítják nyugati buddhista ta-
nítók a hagyományt, amit így nehézség nélkül befogadhatunk. Problémák akkor merülnek 
fel, ha a tanítói szerep és a tanítvány elvárásai nem teljesen világosak; ezért érdemes átte-
kintenünk a tanító-tanítvány kapcsolat különböző formáit.

Mikor egy fiatal mesterséget szeretne tanulni egy mestertől, elvárja, hogy az illető ren-
delkezzen szakmai, technikai képzettséggel, és teljeskörű támogatást kíván tőle. Ez a taní-
tó-tanítvány kapcsolatra is érvényes a Buddha tanításának átadásakor. A leendő tanítvány 
fel kell, hogy tegye a kérdést: mit fogok tanulni? Egy harmonikusabb életmódot? Buddhis-
ta filozófiát, pszichológiát vagy meditációt? Milyen cél felé törekszem? Relaxációt, nyugal-
mat, fizikai, lelki egészséget szeretnék, vagy arra vágyom, hogy bepillantást nyerjek a kül-
ső és belső valóság valódi természetébe, vagy magát a „megvilágosodást“ akarom? Mennyi 
időt, energiát akarok és tudok ebbe a tanulási folyamatba fektetni?

tanítók 
és tanítványok

A
    a buddhizmusban
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Fel kell tennünk magunknak a kérdést: hol állok éppen most? Mire van szükségem? 
Mit akarok elérni? Lehet, hogy mindössze szeretnénk ellazítani, vagy belső nyugalmat, 
békét szeretnénk, vagy harmonikus életet. Lehet, hogy ezek elérése nem a végső célunk, 
de első lépésnek nagyon is jelentőségteljes, ugyanis amíg az életünk nem harmonikus, ha 
problémák tömegével terhelt, ez rányomja bélyegét a tanulmányainkra. Nem kolostori ma-
gányban, remeteségben elszigetelten élünk, hanem hétköznapi körülmények között, ezért 
ezt kell felhasználnunk a mindennapos gyakorlatként. Még ha a megvilágosodás legmaga-
sabb céljára törekszünk is, nem veszíthetjük szem elől a hétköznapokat, az egyszerű embe-
rek világát, ahol társadalmi elvárásokkal kell szembenéznünk, és ahol gyakran a munká-
val kapcsolatos ügyeink szorongatnak. Bármi legyen is a végső célunk, foglalkoznunk kell 
a hétköznapok valamennyi, velünk szembekerülő helyzetével. 

Ugyanilyen módon, ahogy a Dharma-tanítványok eltérő körülmények között kezdik 
meg a képzésüket, a Dharma-tanítók is különböznek a képzésük módját, tudásukat, szemé-
lyiségüket, megértésük és megvalósításuk mélységét illetően. Ezért a valóságtól elrugasz-
kodott volna, ha ugyanazt várnánk el minden tanítótól. Az ősi szövegek szerint egyfelől 
mindenkitől tanulhatunk, minden helyzetben, másfelől megemlítik azt is, hogy mind a ta-
nítványnak, mind a tanítónak bizonyos minőségekkel rendelkezniük kell. A tanító és a ta-
nítási módszerek legkiválóbb példáját maga a Buddha adta. Azt mondta Anandának: „Nem 
könnyű másoknak tanítani a Dharmát. A Dharma tanításában szilárdan tartsd magad a 
következő öt dologhoz, és kezdd el a tanítást: 
– Fokozatosság elvét követve fogok tanítani.
– A tudat céljáról fogok beszélni.
– Kedvesen fogok szólni.
– Nem szerzés kedvéért fogok beszélni.

Lama Anagarika Govinda és Vadzsramálá az Egyesült Államokban, Mill Valleyben 
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– Úgy fogok szólni, hogy azzal ne ártsak senki-
nek.” (MIL 183; G.S.III: 136) 

Tanítványa, Sáriputta ezt mondta a taní-
tóról: „Megfelelő időben szól, arról beszél, ami 
valós, finom szavakkal szól a célról, szeretettel 
eltelt tudattal.” (A. III. 195)

A Buddha kritikus beállítottság fenntartá-
sát javasolta a tanítások hallgatásakor: „Hall-
gassatok ide, kálámák! Ne hallgassatok men-
demondákra, hagyományokra, napi vélemé-
nyekre, szent iratok tekintélyére, puszta ész-
okokra, logikai következtetésekre és kiagyalt 
teóriákra; ne hallgassatok előnyben részesített 
véleményekre, személyes erények benyomá-
sára és egyetlen egy Mester tekintélyére sem! 
Ha azonban, kálámák, ti magatok felismerté-
tek, hogy ezek a dolgok jók, ezek a dolgok nem 
megvetendők, ezeket a dolgokat a bölcsek is di-
csérik, gyakorlásuk és betartásuk jó hatású és 
boldogsághoz vezet, akkor fogjatok hozzá, és 
tartsatok ki mellettük.” 1 Hangsúlyozta, hogy 
„nektek magatoknak kell erőfeszítést tennetek 
a megszabadulásotokért, s a Buddha megtanít-
ja, hogyan nyerhetitek el azt.”  „A megszaba-
dulásotok ne másoktól függjön, de fejlesszétek 
az önbizalmat, hogy magatok elérhetitek azt.“

Az első lépéseinket az úton jó Dharma-
könyvek segítségével tehetjük meg. Ezekben 
sok hasznos információt találhatunk, amelyek-
re támaszkodva célzottan folytathatjuk a ke-
resgélést. Megtudhatjuk belőlük, hogyan élt a Buddha, melyek a legfontosabb tanításai, mi-
lyen különböző hagyományvonalak bontakoztak ki az idők során, melyek ezek jellegzetes-
ségei, sajátosságai. Vagyis már ebben a szakaszban is felismerhetjük, hogy az Európában 
is megtalálható hagyományvonalak közül melyikhez vonzódunk. Az ázsiai országokban 
jellemzően csak egy tradíciót tanítanak és követnek. Azonban Nyugaton valamennyi budd-
hista hagyomány képviselteti magát, központokat alapítottak, programokat kínálnak, így 
könnyen megismerhetjük őket, és akár csatlakozhatunk is valamelyikhez. 

A következő lépésben tehát el kell látogatnunk csoportokba, hogy lássuk, jól érezzük-e 
ott magunkat, hogy vajon a tanító hitelesen képes-e közvetíteni a Dharmát, és megvála-
szolja-e a kérdéseinket. Itt nem csak hasonló gondolkodású társakra lelhetünk, de az ösvé-
nyen tapasztaltabb barátok támogatását is élvezhetjük. A gyakorlók közt érzékelhető lég-
kör sokat elmond az őket vezető tanítóról. 

1 (Kalama Sutta, ford: Martinusz Mária. forrás: a-buddha-ujja.hu)

Govinda láma: „Living Buddhism for 
the West” című írásában így határozza 
meg a spirituális tanítványt:

„Miután egy guru elfogadott egy ta-
nítványt, annak őszinte odaadással és 
nyitottsággal kell közelítenie felé: ez a két 
alapfeltétel, ami nélkül a spirituális veze-
tés elképzelhetetlen. Ez az a feltétel, me-
lyet sok nyugati tanítvány igen nehezen 
tud magáévá tenni, mivel képtelenek rá-
bírni magukat, hogy fejet hajtsanak taní-
tójuk előtt, és megbántódnak amikor az 
előítéleteiket és véleményüket kritika éri. 

Még olyan esetben is, amikor ked-
velik a tanítót, védelmezik saját pozíció-
jukat és álláspontjukat. Egy valódi guru 
nem foglalkozik a gondolatok és érzel-
mek összhangba hozásával. Ő a szemé-
lyes felismerést és megtapasztalást akar-
ja kifejleszteni a tanítványban, nem taní-
tással, hanem inspiráció által. 

Ugyanakkor fel akarja szabadítani 
a tanítványt a vélemények, előítéletek és 
dogmák terhei alól, ami gyakran fájdal-
mas folyamat.”
Fordította: Vaszetthi Hoyer Erzsébet
forrás: http://viewonbuddhism.org/spiritual_
teacher_guru.html)
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Az emberi élet különleges értékének egyik aspektusa az, hogy olyan korban élhetünk, 
amelyben élt egy Buddha, akinek a tanításai még ma is elevenek. Ennél lényegesen ritkáb-
ban fordul elő, hogy egy teljesen felébredett Buddhával találkozhatunk. Ez azonban nem 
akadályozhat meg bennünket abban, hogy olyan tanítóktól tanuljunk, akik több tudással, 
belátással, tapasztalattal rendelkeznek, mint mi, ha a Buddha által áthagyományozott sza-
bályok és tanítások szerint él.

De ki is tekinthető tanítónak, és milyen tanítóba vethetjük a bizalmunkat? Az élet 
egyéb területeihez hasonlóan a buddhista tanítók esetében is különbséget tehetünk hagyo-
mányvonaluk, képzettségük és tapasztalataik szerint. Vannak olyan tanítók, akik infor-
mációt és tudást közvetítenek a buddhista filozófia és pszichológia terén, akik meg tudják 
tanítani a meditációs technikákat és szertartásokat. Ezeknek a tanítóknak átfogó tudással 
és tanítói képességekkel kell rendelkezniük, azonban nem feltétlenül kell megvilágosodott-
nak lenniük ahhoz, hogy tanulhassunk tőlük. Ezért gondoljuk át, hogy vajon a saját aktu-
ális szintünkön szükségünk van-e olyan tanítóra, aki elérte a Buddha tökéletességét, vagy 
elegendő, ha rendelkezik bizonyos képességekkel? Ha egy tanító képes precíz információt 
és betekintést nyújtani a buddhista filozófiába és pszichológiába, akkor sokáig elkísérhet 
bennünket az úton. Azt is kérdezzük meg magunktól, hogy vajon tényleg teljesen megvi-
lágosodott Buddhára van-e szükségünk a meditáció első lépéseihez – hogy megfelelően 
tudjunk ülni, hogy le tudjuk csendesíteni a tudatunkat –, vagy elegendő, ha egy jó meditá-
ciós oktatóval konzultálhatunk, aki a Buddha tanításainak megfelelő, helyes instrukciókat 
képes adni?

Másfelől vannak olyan szellemi mentorok, akik a gyakorló fejlődését részben vagy tel-
jesen végigkísérik. A sutrayanában ezt a fejta mentort „kalyanamitrá”-nak“ jóbarátnak, a  
vajrayanában „guru”-nak nevezik. 

A tanítóválasztásunk az elérendő céltól függ. A buddhizmust és annak rendszereit kí-
vánom tanulmányozni? Mit akarok tanulni? Képezni akarom a tudatomat a meditációban? 
Jobb körülményeket kívánok biztosítani az életemben, vagy a felébredés ösvényére kívá-
nok lépni? Melyik utat választom? Milyen szintű elköteleződést tartok elfogadhatónak a 
magam számára? Nagyon fontos, hogy megválaszoljuk ezeket a kérdéseket, mivel nem fo-
gunk mást kapni, mint amire törekszünk.

A tanító-tanítvány kapcsolatban kulturális különbségek is vannak. Az ázsiai tanítók 
a régi sváb szóláshoz hasonlóan viselkednek: „Ha nem dorgálok, az már elég dicséret.“ 
Az ázsiai tanítványok el is várnak némi kritikát. Ez annak a jele, hogy a tanító támogatja 
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őket, és szívén viseli a fejlődésüket. Kifejezetten 
gyanús volna, ha a tanító dicsérné őket. Sajnos 
sok nyugati emberben nincs annyi önbizalom, 
amely az efféle kritikát elbírná. Lelkesítésre van 
szükségük, mielőtt ugyanolyan követelményt 
lehetne támasztani velük szemben, mint ázsiai 
társaikkal szemben. A nyugati tanítványok el-
várják, hogy a tanító barátságos és empatikus le-
gyen velük. Türelmesen, együttérző módon meg 
kell hogy hallgassa őket, inspirálnia és támo-
gatnia kell őket, ha bajba kerülnek. Azonban ez 
könnyen a szerepek felcserélődéséhez vezethet, 
ugyanis a tanítvány dolga, hogy hallgasson a ta-
nítóra és gyakorlatba ültesse a hallottakat.

Különbséget találunk Kelet és Nyugat kö-
zött abban is, ahogyan a hierarchiáról gondol-
kodunk. Nyugaton az egyházi hierarchia fe-
je az igazság megkérdőjelezhetetlen birtokosa. 
Mindenki, aki ebben a rendszerben kíván élni, 
el kell, hogy fogadja ezt az igazságot. Az efféle 
rendszerek ismeretlenek a buddhista világban. 
Mindenki szabadon választhatja meg azt a ha-
gyományt, amely leginkább megfelel neki, s azt 
a tanítót, akiben megbízik. Nincs abszolút tekin-
tély, amit el kell fogadnunk. Ezért ne vigyük át a hierarchiával kapcsolatos nézeteinket a 
buddhizmusra! Itt a tekintély nem egy funkcióra, hanem a spirituális tapasztalatra és meg-
valósításra épül. Megengedett, sőt ajánlatos megvizsgálni a tanítót, mielőtt a vezetésére 
bíznánk magunkat. Azonban ha már megbízunk egy tanítóban, magától értetődik, hogy 
követejük az útmutatásait.

A keleti és nyugati gyakorlók gyakran nagyon különböző életmódot élnek. Ázsiában 
még manapság is sok a „főállású“ gyakorló, főként kolostorokban. Egész életüket a filozó-
fia komplex rendszere tanulmányozásának, illetve elmélyült meditációnak szentelik. Ko-
lostori szabályok szerint élnek, és a mi egyetemeinkhez hasonló hierarchikus struktúrák-
ba illeszkednek. Mivel nincs semmilyen végzettségük, rendszerint nincs módjuk elhagyni 
a kolostori intézményt, mert egzisztenciálisan függnek tőle. Nyugaton viszont az emberek 
– férfiak és nők egyaránt – nincsenek elzárva a szakmai és kulturális képzéstől, a tanulmá-
nyaiknak és képzettségüknek köszönhetően gazdaságilag függetlenek. Másfelől viszont 
világi állást vállalva kell megteremteniük a megélhetésüket és általában egyéb társadalmi 
kötelezettségeik is vannak. A Dharma tanulmányozására és gyakorlására így a szabadidő 
marad; a nyolcórás munkanap és ötnapos munkahét mellett ugyanakkor ez korábban soha 
nem ismert mértékben áll a rendelkezésünkre, ezért a Dharma-gyakorlatunk intenzitása 
csak a prioritásainkon múlik.

A tantrikus buddhizmusban a tanító-tanítvány kapcsolat egészen különleges pozíciót 
foglal el. Itt a tanítvány olyan ösvényt választ, amely egyetlen élet alatt elvezethet a célhoz. 

...maga a korlátlan szabadság
„Egy idő múlva Fletcher sirály erőt 

vett magán, felemelkedett, és ott találta 
a levegőben a vadonatúj növendékek egy 
csoportját. Mohón várták az első okta-
tást.

– Hogy az elején kezdjem – mond-
ta Fletcher lassan –, meg kell értenetek, 
hogy a sirály maga a korlátlan szabadság, 
a Nagy Sirály képmása, és egész testetek, 
szárnyvégtől szárnyvégig nem egyéb, 
mint a saját gondolatotok.

 Az ifjú sirályok furcsállva néztek 
rá. Ejha, öreg – gondolták –, ez nem úgy 
hangzik, mint egy bukfenc-eligazítás.

Fletcher sóhajtott egyet, és újrakezd-
te. – Hm. Hát... na jó – mondta, és tekin-
tetével felmérte őket. – Kezdjük a vízszin-
tes repüléssel. ”

Richard Bach: Jonathan, a sirály

Fordította: Simóné Avarosy Éva



 

8

Ö
SVÉN

Y

Egy ilyen út mindkét részről átlagfeletti elkötelezettséget, erőbevetést és hatalmas bizal-
mat kíván, továbbá egy guru irányítását. Nyugaton a „guru“ szó meglehetősen negatív mel-
lékzöngét kapott. A média gyakran használja ezt a kifejezést a pszichoszekták vezetőire, 
ahol jellemző a guru feltétel nélküli imádata és vak követése. Ezek az álguruk rendszerint 
veszélyes függőségeket hoznak létre. Egy felelősségérzettel rendelkező szellemi mentor a 
szabadsághoz vezeti a tanítványát. Ezért szívesebben használom a tanító kifejezést a „gu-
ru“ szó helyett, de nem árt, ha az utóbbit alaposabban szemügyre vesszük. Azt jelenti, „ne-
héz, súlyos, fontos, értékes“, és a latin gravis szóval rokon. Egyfajta szellemi szülőnek felel 
meg, egy tiszteletreméltó mentornak, aki beavatja a tanítványt valamely művészetbe vagy 
tudományba. Ez a sajátos jelentés jut kifejezésre a tantrikus buddhizmusban is, ahol a guru 
a tantrikus meditációs rendszerek titkaiba avatja be a tanítványt. A tibeti „láma“ szó szin-
tén hordozza ezt a jelentéstartalmat: „bLa“ annyit tesz: guru, míg a „ma“ anyát jelent, ami 
az anyai szeretetre és gondoskodásra utal, annak legmagasabb értelmében mindazonáltal 
Prajnaparamitát, a transzcendens bölcsességet, minden Buddhák anyját jelenti. Ahogy a 
prajna, a bölcsesség buddhaságot szül, az igazi guru hozzásegíti a tanítványt a bodhi, a fel-
ébredett tudat kibontakoztatásához.

A guru személyiségének döntő tényezője azonban mégsem a tudása, ez sokkal inkább 
csak egy eszköz. A guru olyan személy, aki számos jó tulajdonsággal bír. Bárki találkozzon 
egy igazi guruval, feltűnik neki, hogy nem közönséges ember. Mikor Őszentsége a Dalai 
Láma tanításokat adott Magyarországon, megtöltötte az egész teret a jelenlétével. Minden 
szavának súlya volt. A hallgatóságában mindenki azt érezhette, „Éppen arról beszél, ami 
lényeges számomra.“ Ez az, ami miatt a gurunak tulajdonítják a Buddha minden kiváló mi-
nőségét. Govinda láma így írt erről: „A guru olyan személy, aki egy mester mellett töltött 
sokéves odaadó tanítványság alatt a képességeket és tudást olyan szinten fejlesztette ki, 
hogy a személyisége tökéletessé érett, s ez meghatározza minden cselekedetét, erőfeszíté-
sét, és lehetővé teszi számára, hogy továbbadja a megszerzett tudás kincseit a celái, tanít-
ványai számára.“

Nem olyan egyszerű azonban hiteles tanítvánnyá válni. Érettséget kíván, és azt, hogy 
felelősséget tudjunk vállalni a tetteinkért. A tanítvány mintaképe Milarepa volt, aki egy 
rakás embert megölt és megsebesített fekete mágiával. Rendíthetetlen bizalommal fordult 
tanítójához, Marpához, aki bár megtisztította őt a tettei következményeitől, mielőtt rá-
bízta volna az értékes tanításokat, nem kímélte a nehézségektől és a megaláztatástól. Ily 
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módon Milarepa ténylegesen megszabadulha-
tott e leküzdhetetlen akadályoktól. Marpa ke-
ménysége durvának tűnhet számunkra és meg-
riaszthat, míg meg nem tudjuk, hogy Marpa 
mennyire aggódott, és milyen mélyen remélte, 
hogy tanítványa elviseli mindezeket a nehéz-
ségeket. Ha egy tanító manapság megpróbálja 
lemásolni Marpa módszereit, akkor figyelmen 
kívül hagyja azt a tényt, hogy maga Marpa e 
módszereket abszolút kivételesnek tekintette: 
meghagyta Milarepának, hogy a saját tanítvá-
nyaival ne bánjon ugyanilyen módon. A tanító 
tisztán kell lássa, hogy a tanítványának mire 
van ténylegesen szüksége, ugyanis ez nem min-
dig egyezik azzal, amit szeretne. Ekkor a közös 
erőfeszítésük eredménye ugyanaz lesz, mint 
Milarepa esetében.

A nyugati emberek olykor összekeverik a 
különböző motivációkat, és nem túl szerencsés módon összemossák a vágyaikat és érzel-
mi szükségleteiket a szellemiekkel. Ez kihat a tanító-tanítvány kapcsolatra, és gyakran 
vezet csalódottsághoz. Az ideális feltételek akkor adottak, ha a tanítvány egy felnőtt, érett 
személyiségként találkozik a tanítóval, aki már kibontakoztatta és integrálta az igazi guru 
jellemzőit. Ez felkelti a tanítványban a vágyat, hogy kibontakoztassa ugyanazokat a jellem-
zőket, amelyeket felfedezett a tanítójában. Egy ilyen példakép olyan ösztönző erővé válik, 
amely megerősíti a saját erőibe vetett bizalmat, de nem szabad, hogy kritika nélküli cso-
dálat tárgyává váljon, ami inkább gátolja a továbbfejlődést. Ha valaki pusztán csodál egy 
gurut, többnyire nem veti be minden erejét, hogy kifejlessze az ő képességeit. Ez a sport és 
a sztárok világára is igaz. Elegendő számunkra, ha egy tiszteletreméltó tanító tanítványa 
lehetünk, vagy készek vagyunk arra is, hogy azt a nehéz utat, amelyet a gurunk korábban 
megtett, mi magunk is megjárjuk?

Ha beleragadunk egy ilyen passzív csodálásba, a „gurut“ eltárgyiasítjuk, puszta kive-
títéssé változtatjuk. Ekkor a „tanítvány“ a mestere aurájában sütkérezik és részesedik a 
kisugárzásában. Ez azért veszélyes, mert itt minden további fejlődés megtorpan. Hasonló-
an ártalmas a tanítvány részéről, ha olyan figyelemre vágyik, amit a szüleitől nem kapott 
meg. A tanítónak nem az a feladata, hogy mindig kedves legyen, védelmezzen, támogasson 
és megerősítsen. Sokkal inkább az a feladata, hogy a transzformáció ösvényén kísérje a 
tanítványt, ami azt jelenti, hogy támogatja őt a szokásai és karmikus feltételei megváltoz-
tatásában és a szemlélete megtisztításában. Ezért nagyon alaposan vizsgáljuk meg magun-
kat: Miért vagyok itt? Miért akarok ezen az úton járni? Miért választottam ezt a tanítót?

Govinda láma gyakorta beszélt a tanítókat a tanítványokkal összekötő szellemi rokon-
ságról. Őszentsége a Dalai Láma mindig hangsúlyozza, hogy a tanítványoknak és a taní-
tóknak ismerniük kell egymást, mielőtt ilyen spirituális kapcsolatba lépnek, ugyanis ez 
alapvetően különbözik azoktól a kapcsolatoktól, amelyekben az emberek egymás kölcsö-
nös szükségleteit kívánják kielégíteni. Itt mindkét félnek ugyanaz kell, hogy legyen a cél-

„Miután hosszú ideje imádkoztunk, 
menedékért folyamodtunk, és sóvárog-
tunk az igazság iránt már sok-sok életen 
keresztül, és miután a karmánk eléggé 
megtisztult már, egyfajta csoda történik.

És ez a csoda – ha megértjük és élünk 
vele – mindörökre véget vet bennünk a 
nemtudásnak. 

A belső tanító, aki mindvégig velünk 
volt, megjelenik a „külső tanító” formájá-
ban, akivel – mintegy varázsütésre – ösz-
szetalálkozunk.”  (Sogyal Rinpoche)

Fordította: Vaszetthi Hoyer Erzsébet
forrás: http://viewonbuddhism.org/spiritual_
teacher_guru.html)
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ja: a szabadság. Mikor a tanítvány bizalmat, 
elkötelezettséget, odaadást bontakoztat ki, 
katasztrofális volna, ha a tanító függne et-
től. A Buddhának nincs szüksége a tisztele-
tünkre, és nem volna szabad tisztelnünk az 
olyan tanítót, akinek számára ez szükség-
let. Ez csak érzelmi bonyodalmakhoz vezet.

Szellemi fejlődés csak akkor lehetséges, 
ha a tanítvány és a tanító együttműködé-
se lehetővé teszi, hogy az ösvény valameny-
nyi kihívásával szembe tudjanak nézni, és 
fel vannak készülve a rájuk váró megany-
nyi akadály leküzdésére. Idézzük fel még 
egyszer Milarepa történetét. Vajon Marpa a 
megvilágosodott tanító szerepét játszotta? 
Dühbe gurult, a többi tanítványát megkü-
lönböztetett bánásmódban részesítette, lát-
szólag értelmetlen feladatokat adott, besö-
rözött és eszméletlenségig itta magát. Néha 
olyan részeg volt, hogy nem tudott egyetlen 
instrukciót sem adni Milarepának, így fele-
sége, Damema titokban adott neki egy köny-
vet, hogy legalább el tudja olvasni azokat a 
szentiratokat, amelyeket tanulmányozni 
szeretett volna. Mindent megtett tehát an-
nak érdekében, hogy lerombolja a „megvi-
lágosodott“ tanító képét. De már az ő taní-
tója, Narópa is így viselkedett: azt követel-
te Marpától, hogy ahelyett, hogy az oltáron 
levő Buddha előtt tenné, őelőtte boruljon 
le; elvárta, hogy sok pénzt fizessen a taní-
tásaiért, csak azért, hogy az értékes arany-
port azután szétszórja a szélben. Azonban 
Naropa szintén megtapasztalta a saját gu-
rujának, Tilopának a szigorát, aki ütötte és 
sértegette őt, és olyan utasításokat adott ne-
ki, amelyek bajba sodorták. Vajon ezek a ki-
emelkedő tanítványok, akik később maguk 
is mesterek lettek, miért nem menekültek 
el? Mert nem azért jöttek, hogy csodálják a 
gurut, hanem hogy megtalálják a szabadsá-
got, hogy legyőzzék minden akadályukat és 
ráébredjenek a valódi természetükre.

Ezek a történetek azt mutatják, hogy 

könnyen elbukhatunk, ha kötődünk egy ta-
nítóval kapcsolatos saját elképzeléseinkhez. 
Ha Milarepát zavarták volna Marpa szoká-
sai, nem egykönnyen fogadta volna el gu-
rujaként. Ha egy tanítvány elvárja, hogy a 
tanító váltsa valóra a tökéletességről kiala-
kított elképzeléseit, mielőtt tanulna tőle, 
jónéhány esélyét el fogja szalasztani. Termé-
szetesen egy tanító számára kiemelten aján-
latos, hogy viselkedése összhangban legyen 
a Buddha által adott, és saját maga által meg-
fogadott erkölcsi szabályokkal. Azonban a 
tökéletességről sok más elképzelés is élhet 
bennünk, amelyek csapdává válhatnak.

Egy jó tanító nem próbál szerepet ját-
szani, vagy tökéletesnek tűnni. A Buddha 
gyakorta rámutatott arra, hogy ő sem nem 
isten, sem nem szellem, hanem hétköznapi 
ember. Ehhez hasonlóan nekünk is egysze-
rű emberi lényként kell elfogadnunk a taní-
tót, annak minden érzésével, reakciójával, 
s talán gyengeségével együtt. Azt hiszem, a 
megvilágosodás szempontjából érdektelen, 
hogy a tanító vajon szereti-e a csokoládét, 
a fagyit, vagy sem. Lama Govinda nagylel-
kűen és örömmel osztotta meg tanítványa-
ival mindkettőt, mikor meglátogatták őt. 
Azok, akik szívesebben láttak volna egy asz-
ketikus tanítót, talán csalódtak, azonban 
ugyanilyen kiábrándító lehet valaki számá-
ra az a tanító is, aki megköveteli ugyanazt 
a lemondást, amit neki kellett elviselnie. És 
Govinda láma képes volt erre is. A tanítvány 
csak nyitott tudattal „tud megbírkózni a ne-
hézségekkel a hosszú és veszélyes úton, és 
csak így képes elkerülni a mély kétségbe-
esést a képzése során.” Aztán egy nap „a gu-
rujától kapott inspirációt képes lesz integ-
rálni és saját tapasztalatává tenni, olyannyi-
ra, hogy az a legbensőbb lényegének kifeje-
ződésévé válik...”

 Fordítás: Amoghavajra Hargitai Gábor
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Alexander Berzin: 

Túlzott függőség 

A Buddha sokféle módszerrel vezette 
a tanítványait a szellemi ösvényen. Olykor, 
ha a tanítványok kérdéseket intéztek hozzá, 
a Buddha a szókratészi megközelítést alkal-
mazva visszakérdezett. Az volt a célja, hogy 
hozzásegítse őket ahhoz, hogy a saját gon-
dolkodásuk erejével jussanak belátáshoz és 
válaszolják meg a kérdéseiket. Máskor csak 
részben válaszolt, és csak célzásokat tett a 
válasz többi részére. Ez a stílus szintén ar-
ra ösztönözte a tanítványokat, hogy a sa-
ját gondolkodásukkal, vagy a személyes ta-
pasztalattal járjanak a dolog végére. Eseten-
ként a Buddha rejtélyes kijelentéseket tett és 
paradoxonokkal, vagy látszólag irreleváns 
állításokkal válaszolt, amelyek mélyebb 
szintű megértéshez juttathatták a tanítvá-
nyokat. Előfordult az is, hogy a kérdés el-
hangzása után a Buddha csendben maradt. 
Bármilyen választ adott volna, csak ösz-
szezavarta volna a tanítványokat, akiknek 
esetleg még túl erősek voltak az előfeltevése-
ik, semhogy teljes mélységében megérthet-
ték volna a problémát. Bizonyos kérdésekre 
viszont a Buddha világosan, precízen, hatá-
rozottan válaszolt, hogy eloszlassa a zavart. 
A Buddha mestere volt az „ügyes módsze-
reknek”.

A képzett szellemi mentorok a mód-
szerek hasonlóan széles skáláját alkalmaz-
zák, mint amelyet a Buddha használt a ta-
nítványai vezetéséhez és a kérdéseik meg-
válaszolásához. Néha azonban egyes taní-
tók inkább tekintélyelvű, mint határozott 
választokat adnak, s ez elveheti a kedvünket 
a szabad érdeklődéstől és gondolkodástól. 
Ahelyett, hogy segítenék a tanítványokat a 
megkülönböztetés és érvelés képességének 
a kifejlesztésében, az ilyen tanítók a túlzott 
függőséget támogatják azáltal, hogy min-

den kérdésre kategórikus választ adnak. Ez 
azonban a tanítók tudatos és tudattalan mo-
tivációitól és az ügyes módszerek alkalma-
zásában való jártasságuk fokától függ.

Akadnak olyan szellemi keresők, akik 
mintha vonzódnának a dogmatikus taní-
tóktól való függéshez. Ők az életet olyannyi-
ra kuszának találják, hogy azt szeretnék, 
ha minden jól áttekinthető és biztos volna. 
Nem szeretnek önállóan gondolkodni. Az 
efféle attitűd azonban nem előrevivő a szel-
lemi fejlődésben. Ezért, ha spirituális taní-
tók csak részben, vagy csak titokzatos vá-
laszt adnak, meg kell értenünk, hogy ez is 
egy tanítási módszer. Ha méltányoljuk ezt a 
módszert, elkerülhetjük a nem kielégítő vá-
laszból fakadó csalódást, vagy türelmetlen-
séget. Ha azonban a tanítók megpróbálnak 
szellemileg elnyomni, jó, ha emlékeztet-
jük magunkat a Buddha tanácsára, amit a 
Gandavyuhasutrában adott: „Ne fogadjátok 
el a Dharmámat pusztán az irántam érzett 
tiszteletből, de vizsgáljátok meg és ellen-
őrizzétek, ahogy az aranyműves dörzsölés-
sel, metszéssel és olvasztással megvizsgálja 
az aranyat.”

Alexander Berzin: Wise Teacher, Wise Student... 

fordítás: Amóghavadzsra Hargitai Gábor
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Alexander Berzin: 

A tanító-tanítvány kapcsolat nyugatiak között

Gyakori problémaforrás, ha nyugati 
szellemi keresők nyugati tanítóktól tanul-
nak, s a kapcsolatban az egyik vagy mind-
két fél tradícionális tibeti modellt próbál kö-
vetni. Ez különösen jellemző, ha a kapcsolat 
mentor-tanítvány kapcsolattá válik. Ugyan-
is a hagyományos tibeti protokoll gyakran 
mesterkéltnek és őszintétlennek hat, amely 
így megmerevíti az együttműködést. A nyu-
gati kultúra azonban nem kínál alkalmaz-
ható modellt ehhez. A buddhista tanító-ta-
nítvány kapcsolat nem is hasonlít a világi 
iskolákra jellemző tanuló-tanár kapcsolat-
ra vagy akár az egyházak vagy zsinagógák 
közössége és a lelkipásztor, pap vagy rabbi 
kapcsolatára.

Ha a tanítvány-mentor kapcsolat egy 
olyan Dharma-központban alakul ki, amely 
valamely tibeti mester szellemi vezetése 
alatt áll, a nyugati tanítvány még éleseb-
ben szembesül ezzel a problémával, ugyanis 
más viselkedési normákat tart érvényesnek 
a tibeti és mást a nyugati mester irányában, 
s ez finom faji előítéletet visz a kapcsolatba, 

ami mindegyik résztvevő számára kényel-
metlen helyzetet eredményez. Nyugati típu-
sú tanítvány-tanító kapcsolat sokkal termé-
szetesebben bontakozhat ki olyan közpon-
tokban, amelyek nem kapcsolódnak közvet-
lenül valamely tibeti tanítóhoz, illetve ame-
lyek teljes mértékben nyugatiak. 

A nyugati kultúra, amelyből a tanítvá-
nyok érkeznek, szintén hatást gyakorol a 
tanítóval való kapcsolatukra, ugyanis a mo-
dern kultúrák között jelentős eltérések le-
hetnek. Egyes társadalmak formálisabbak, 
mint mások. Még egyetlen ország, mint pl. 
az Egyesült Államok esetében is két déli, 
vagy két kaliforniai között megjelenő taní-
tó-tanítvány kapcsolat kétségkívül eltérő le-
het. Sőt ha a két fél más nyugati országból, 
vagy kultúrából származik, szükség lesz a 
szokásrendszereik közötti elfogadható kö-
zépút megtalálására.

Alexander Berzin: Wise Teacher, Wise Student... 

fordítás: Amóghavadzsra Hargitai Gábor
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Őszentsége, a Dalai Láma: 

Miért követünk egy gurut?

A spirituális úton szükségünk van veze-
tőre, hogy rátaláljunk a helyes irányra. Nyil-
vánvalóan olyan személy a legalkalmsabb 
arra hogy „idegenvezetőként” kalauzoljon 
bennünket, aki már megjárta ezt az utat. 
Ilyen személy tud segítségünkre lenni, hogy 
hatékonyabban fejlődjünk és elkerüljük a 
buktatókat.

Miért van szükségünk tapasztalt veze-
tőre? Kedvelem az alábbi történetet Rama 
Krishnától, a kissé cinikus hangvétele mi-
att.

Tapobana mesternek volt egy tanítvá-
nya, aki odaadóan szolgálta őt. A mester 
maga mellett tartotta szorgalma és kiváló 
munkája miatt, bár meglehetősen butának 
tartotta a tanítványt. Egy napon híre ment 
az egész környéken, hogy Tapobana mester 
tanítványa a vízen járt. Úgy ment át folyón, 
mintha egy úton ment volna keresztül. 

Tapobana magához hívta tanítványát 
és kikérdezte: „Igaz, amit az emberek be-
szélnek? Valóban átmentél a vízen?” „Mi le-
hetne ennél természetesebb?” – válaszolta 

a tanítvány, ’ezt ne-
ked köszönhetem, 
Magasztos, hogy jár-
tam a vízen. Minden 
lépésnél a Te szentsé-
ges nevedet ismétel-
tem, és ez tartott fenn engem.”

Tapobana azt gondolta magában: ’Ha a 
tanítványom tud a vízen járni, mi lenne ak-
kor lehetetlen számomra, a mesterének? Ha 
a nevemben csodák történnek, olyan képes-
ségekkel kell, hogy rendelkezzem, melyek-
nek nem vagyok tudatában, tehát nagyobb 
szent vagyok, mint aminek hittem magam. 
Végtére is, soha nem próbáltam még vízen 
járni...” Ezután késedelem nélkül lerohant a 
vízpartra, majd rendíthetetlen hittel, ismé-
telgetni kezdte: „Én, Én, Én, Én”. Azután el-
süllyedt...

Fordította: Vaszetthi Hoyer Erzsébet
forrás: http://viewonbuddhism.org/spiritual_

teacher_guru.html)
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A spirituális úton szükségünk van vezetőre
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A legtöbb ember jobban fél a szabad-
ságtól, mint a szolgaságtól. Hisz sokkal ké-
nyelmesebb másokat követni, mint saját 
értékítéletünket és lelkiismeretünket, ami 
mindig új, egyéni kezdeményezéseket, dön-
téseket, erőfeszítéseket és folyamatos fele-
lősséget követel.

Ez leginkább azokban a vallásokban 
mutatkozik meg, melyekben az átlagember, 
hogy személyes felelősségétől megszabadul-
jon, dogmákba menekül. A saját felelősség 
értelmét újra felébreszteni, ez az egyik legna-
gyobb történelmi érdeme az indiai középkor 
buddhista misztikusainak, a sziddháknak, 
akik a kolostor kényelmes életét és védel-
mét feladva, mint magányos zarándokok az 
otthontalanságban keresték a megvilágoso-
dás felé vezető utat, mint ahogy azt egykor 
a Buddha is tette. Sokszor excentrikusnak 
ható, sőt paradox életmódjuk (ami gyakran 
a zen módszereire emlékeztet) mintegy re-
akció és tiltakozás volt a dogmatikus szűk-
keblűség, az önigazolt erény ellen.

„A parancsolatok megtartása egyedül, 
legyen mégoly becsületes is, nem elegendő 
ahhoz”, – jegyzi meg találóan Meyrink –, 
„hogy előmozdítsa a belső növekedést, mert  
ez csak külső forma. Gyakran a parancsola-
tok megszegése jobb táptalaj ehhez. – Mivel 
egy szent csakis jócselekedeteket hajt végre, 
így gondolják, csak jótettek segítségével vál-
hatnak szentekké.”

A megvilágosodás nagy mesterei nem 
a kolostorok világában érték el céljukat. A 
megvilágosodás nem adható át másoknak 
adományként. A megvilágosodás súlyos és 
magányban megvívott, önmagunkkal fo-
lyatatott harcok eredménye, – az erdők ma-
gányában, a hegyek vadonában, barlangok 
sötétjében vagy sivatagok végtelenségében. 
Ezek azok a helyek, amelyeken az emberi 
szellem nagy, döntő csatáit megvívták. A 
nagyok útja mindig a magányosság és az 
emberi ítéletektől és előítéletektől való teljes 
függetlenség ösvénye volt.

Függőség és szabadság 1

Lama Anagarika Govinda
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Függőség és szabadság 1
Öröktől örökhöz
  egy híd vezet,
De keskeny,
  mint késpenge.
Elmúlttól
  vezet eljövőhöz,
S a hídon másra nem lelsz,
  Találd meg magad!

A híd 2

1 Megjelent a Meditációs gondolatok c. kötetben a Buddhista Misszió kiadásában 1986-ban.

2 Gyenes József fordítása nyomán
A kép Govinda láma pasztellrajza.

Ki félrenéz,
  menten elvész,
Ki megtorpan,
  lezuhan.
Átkeléstől 
  épül a híd,
S nem más az,
  mint tükörképed –
  Önmagad.



rületére! Aki elcsavarog igazi lakhelyéről, mások 
vadászterületére, annál Mára esélyt kap, abban 
Mára megveti a lábát.

És szerzetesek, mi nem az igazi lakhelyetek, 
mi mások vadászterülete? Az érzékiség öt fonala. 
Melyik ez az öt? A szemmel látható formák, ame-
lyek kellemesek, bájosak, kedvesek, sóvárgásra 
késztetők, csábítók. A fülel hallható hangok, ame-
lyek […]; Az orral szagolható illatok, amelyek […]; 
A nyelvvel ízlelhető ízek, amelyek […]; a testtel 
tapintható tárgyak, amelyek kellemesek, bájosak, 
kedvesek, sóvárgásra késztetők, csábítók. Szer-
zetesek, ezek nem a ti igazi lakhelyeitek, hanem 
mások vadászterületei.

Szerzetesek! Barangoljatok igazi lakhelyei-
teken, ősi élőhelyeteken! Aki igazi lakhelyén ba-
rangol, ősi élőhelyén, annál Mára nem kap esélyt, 
abban Mára nem veti meg a lábát. És mi a ti igazi 
lakhelyetek, mi a ti ősi élőhelyetek? Az éberség 
négy alapja. Melyik ez a négy?

Amikor a szerzetes a testet testként szem-
lélve időzik, éberen, figyelmesen és tudatosan, 
félretéve a világi dolgokra irányuló sóvárgást és 
ellenérzést. Az érzéseket érzésekként szemlélve 
időzik, […]; a tudatot tudatként szemlélve időzik, 
[…]; a dhammákat dhammákként szemlélve idő-
zik, éberen, figyelmesen és tudatosan, félretéve a 
világi dolgokra irányuló sóvárgást és ellenérzést. 
Ez a szerzetes igazi lakhelye, eredeti élőhelye.

Fordította: Fenyvesi Róbert

Forrás:SN 47.6, Thanissaro Bhikkhu

a-buddha-ujja.hu

Szerzetesek, volt egyszer egy sólyom, aki 
hirtelen lecsapott egy kis fürjre és elkapta őt. Ek-
kor a kis fürj a sólyom karmai közt így siránko-
zott:

– Ó, átkozott balszerencsém, nyomorult 
sorsom, hogy elcsavarogtam az igazi lakhelyem-
ről mások vadászterületére! Ha ma az igazi lakhe-
lyemen maradtam volna, ősi élőhelyemen, ez a 
sólyom nem lenne ellenfél számomra!

– De hol van a te igazi lakhelyed? – kérde-
zett vissza a sólyom. – Hol van a te ősi élőhelyed?

– A frissen felszántott mező az, kiforgatott 
rögökkel.

Erre a sólyom nem fitogtatta saját erejét, 
nem dicsekedett saját erejével, hanem elengedte 
a fürjet.

– Most menj! De még ha oda is mész, ott 
sem menekülsz előlem!

Ezután a fürj, visszatérve a kiforgatott rö-
gökkel teli, frissen szántott mezőre, egy jókora 
földdarab tetejére kiállva így gúnyolta a sólymot:

– Hé, sólyom! Na, most gyere, most kapj el!
Erre a sólyom nem fitogtatta saját erejét, 

nem dicsekedett saját erejével, hanem behúzta 
szárnyait, és hirtelen lecsapott a fürjre. Ekkor a 
fürj felismerve, hogy ’a sólyom teljes sebességgel 
lecsapott rám’, lefordult a földdarabról, és a só-
lyom abban a pillanatban feltépte a begyét.

Látjátok szerzetesek, így jár mindenki, aki 
elcsavarog az igazi lakhelyéről, mások vadászte-
rületére!

Ezért nem szabad elcsavarognotok oda, 
ami nem az igazi lakhelyetek, mások vadászte-

SN 47.6

A sólyom
Sakunagghi Sutta dhammapada 

(4. resz - viragok - puppha vagga) 
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(44) Ki fogja legyőzni a földet és
a halál birodalmát és az eget?
A Tan ösvényét ki találja meg,
akár a virágot a fürge szem?

(45) A kereső győzi le a földet és
a halál birodalmát és az eget.
A Tan ösvényét ő találja meg,
akár a virágot a fürge szem.

(46) Ha ráébred, hogy buborék a teste,
csak délibáb, szétfoszló, üres árnyék,
szétszórja Mára virág-nyilait mind,
s Halálkirálynak szeme nem talál rá.

(47) A vágy virágait szedő, meggondolatlan ostobát
a halál elsodorja, mint alvó falut az áradás.

(48) A vágy virágait szedő, meggondolatlan ostoba
még be sem telt a kéjekkel, s már a halál lecsap reá.

(49) Virágból nektárt szív a méh, nem sérti meg, to-
vább repül.
Így járjon alamizsnáért házról házra a szerzetes.

(50) Ne más hibáit fürkéssze, hogy mit tett s mit nem 
tett amaz:
vizsgálja inkább önmaga mulasztását és tetteit.

(51) Mint színeivel pompázó, de illatatlan szép virág,
olyan meddő az ékes szó, ha nem cselekszik aszerint.

(52) Mint színeivel pompázó és édes illatú virág,
gyümölcsöző az ékes szó, ha aszerint cselekszik is.

(53) Ahogy halom virágszálból sokféle füzér fonható,
a halandóktól sokféle jócselekedet várható.

dhammapada 
(4. resz - viragok - puppha vagga) 

(54) Szél ellenében sem a jázmin-illat,
sem más virág vagy szantál szaga nem száll,
de jótett híre a szelet legyőzi,
igazak híre betölti a földet.

(55) Édes a jázmin, szantálfa vagy lótuszvirág illata,
de minden édes illatnál erény illata édesebb.

(56) A tagora, a szantálfa illata nem száll messzire,
ám az erényes tetteknek illata magas égbe száll.

(57) Aki erényes életben és törekvésében kitart,
azt óvja a helyes tudás, s a Kísértő nem lel reá.

(58) Ahogy az út szélére szórt szemétrakásból is ki-
hajt
az édes illatú lótusz, a szemet gyönyörködtetőn,

(59) a Megvilágosult Szentség tanítványa is kiragyog
tudásával a vak világ szeméthalmából fényesen.

Fordította: Vekerdi József

Forrás:a-buddha-ujja.hu
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Dzsamgon Kongtrul Lodro Thaje: 

A tanító-tanítvány kapcsolatról
(részlet)

....Nehéz felismerni a hiteles, bölcs ta-
nítót, mivel ezek a minőségek belül vannak. 
Nem függhetünk külső tényezőktől, de ezek 
azok a tényezők, amelyeket látunk. Nagyon 
nehéz egy másik ember belső minőségeit 
meglátni.

Egy üzletember kedvesebb lehet hoz-
zánk, mint a legjobb barátunk, miközben 
számunkra láthatatlan motivációja csupán 
az eladás. Hasonlóképpen, ha egy „tanító” 
nagyon kedvesen, szeretettelien nyilvánul 

meg felénk, ez nem jelenti szükségszerűen, 
hogy odaadó és önzetlen, mivel nem láthat-
juk a motivációit. 

Szintén nem határozhatjuk meg egy ta-
nító felkészültségét a hírneve alapján, vagy 
azon az alapon, hogy több ezer tanítványa 
van. Tehát a kereső magára van hagyatva 
ezzel a paradoxonnal. Nincs egyszerű meg-
oldás, de vannak dolgok, amiket megtehe-
tünk.

Legfontosabb, hogy tartsuk fenn éber 
tudatossággal a saját motivációnkat a ta-
nítókeresés folyamatában. Vajon azért ke-
resek tanítót, hogy elérjem a megvilágoso-
dást minden lény javára, vagy azért, hogy 
osztozzak egy híres tanító körül kialakult 
presztízsben, vagy azért mert egyszerűen 
elbűvölt egy láma gyönyörű elvonulási kör-
nyezete, vagy egy szangha közösségének 
meghitt varázsa... és így tovább.

Fontos éberen tartani a motivációnkat 
ha valóban fel akarjuk ismerni a hiteles, 
bölcs tanítót, mivel a tanító, akit találunk, 
kapcsolódik a saját karmánkhoz, és a kar-
mánk szorosan kapcsolódik a motivációnk-
hoz.

Szerencsére vannak olyan módszerek, 
amelyek segítenek a motiváció megtisztítá-
sában és a megfelelő tudatállapot előidézésé-
ben, mely szükséges a bölcs tanító fellelésé-
hez: olyan éberen tartjuk a motivációnkat, 
amennyire lehetséges, naponta meditálunk 
és fohászkodunk a Három Drágasághoz.”

Fordította: Vaszetthi Hoyer Erzsébet
forrás: http://viewonbuddhism.org/spiritual_
teacher_guru.html

Jamgon Kongtrul Lodro Thaye (1813-1899)
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Azon az órán dolgozatot írattam. Már 
a szünetben kérdezgették a gyerekek: „Ne-
héz lesz?”

„Hát, aki tanult, annak nem lesz nehéz, 
aki nem tanult, annak igen.” – válaszoltam.

Amikor becsöngettek, mindenki a he-
lyén volt. Könyv, füzet, tolltartó kikészítve, 
s a gyerekek fegyelmezetten várták, hogy 
kezdődjön az óra.

Kiosztottam a feladatokat. Azonnal 
mindenki fölé hajolt, szinte áldott csend 
ereszkedett az osztályra.

Pár percig úgy éreztem magam, mintha 
egyedül ülnék a teremben, elnézve a gondol-
kodó kis fejek felett.

Ekkor szólalt meg a második padban a 
kisfiú: „Nincs tollam.” A szemünk összevil-
lant. A többiek meg sem hallották.

Fordult egyet velem a világ. „Most szól 
ez a gyerek? A szünetben mindenki a dolgo-
zatról beszélt. Hogy készült fel erre, ha még 
tolla sincs? Miért nem szólt akkor, amikor 
kiosztottam a dolgozatokat? Csak akkor vet-
te észre, amikor már mindenki írt?” Adhat-
tam volna neki szó nélkül, de csak a felelőt-
lenségére tudtam gondolni.

„Miért nincs tollad? Miért nem gondos-
kodtál róla a szünetben?” – kérdeztem, de 
nem kaptam választ.

Ebben a pillanatban a mellette ülő kis-
lány kotorászni kezdett a tolltartójában, mi-
közben írta a saját munkáját. A fejét sem 
emelte fel, csak szó nélkül, bal kézzel oda-
nyújtott egy tollat a fiú felé, aki elvette és 
azonnal munkához látott.

Ott maradtam megint egyedül a csend-
ben. Most lett csak igazán áldott a csend. 
Különös érzések kavarogtak bennem.

Én is tudtam volna tollat adni. De én ta-
nár vagyok, nekem nevelni, fejleszteni kell 
a gyerekeket. Felelősségre, önfegyelemre ta-
nítani.

De olyan szép volt a kislány mozdula-
ta, hogy a szívem megtelt melegséggel. Ő 
nem akart nevelni, egyszerűen csak segített 
azon, aki bajba jutott. 

Már nem érdekelt, hogy mi lett volna a 
helyes, mit kellett volna tennem. 

Örömmel töltött el, hogy megéltem a 
szeretet kifejeződését. A kislány nem csak 
egy matekdolgozatot írt a mai órán, de a 
szív útjaiból is vizsgát tett.

☸ ☸ ☸ KÖ
ZÖ

SS
ÉG

Meditáció 
           matekórán

Khémá Ligeti Erika
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Az elvonulás utolsó estéjén a Malom-
park közös étkezőhelyiségében külsős, nem 
a csoportunkhoz tartozó vendégek számá-
ra terített asztalt találtunk. A konyhában 
véletlenül akadt meg egyik társunk szeme 
egy kis papírlapon, rajta a konyhai dolgo-
zóknak szánt instrukció: „Azt eszik, amit a 
buddhák.” 

Ez a kis mondat sokféle gondolatot, ér-
zést indított el bennem.

Először egy kedves belső mosolyt: aki 
buddhista gyakorló, az még nem Buddha, a 
cédula írója ezt nyilván nem tudta. De mi-
lyen hízelgő, hogy valaki buddhának nevez 
minket... Ő nem tudja, hogy mi nem va-
gyunk buddhák, vagy mi nem tudjuk, amit 
ő már tud? Ki nem ismer fel kit? Ezzel sike-
rült is körbejárnunk a mandalát. 

Egyébként rögtön az elvonulásunk ele-
jén tiszteletreméltó Vadzsramálá azt kérdez-

te tőlünk, hogy mi akadályoz bennünket ab-
ban, hogy Buddhák legyünk? 

A válaszadáshoz mind az öt elem a se-
gítségünkre sietett az elvonulás idején. Hol 
rendőrautó szirénázása, hol mennydörgés, 
villámlás, vagy éjszakai kutyaugatás, Mar-
git lekvárjai, hőség, robajló repülőgép zú-
gása. Különböző formákban, mindig a leg-
jobbkor, hogy megfelelően demonstrálják 
a tanításokat. Az „égbe” vezető meditatív 
lépcsőről nem is beszélve. Naponta többször 
leküzdendő akadály volt, hogy a második 
emeleten levő szertartásterembe eljussunk 
a malom tetején, ahol a tanításokban része-
sültünk.

Ahogy az öt Tathágata mandalájába 
sem könnyű bejutni.

A csoport fele már részt vett korábban 
a 2006-2007-ben tartott sorozaton, amikor 
hétvégi szemináriumok keretében jártuk 

Idén a szokásos egyhetes elvonulásaink közül az elsőn az öt Tathágata 
mandaláját járhattuk körbe - Khémá Ligeti Erika inspiráló beszámolója.
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A Buddhák étke
Khémá Ligeti Erika
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körbe a mandalát. A csoport másik fele szá-
mára újdonság volt a tantrikus tanítás.

Vadzsramálá mesteri módon építet-
te fel a gyakorlást. A nap kezdeteként he-
lyet kapott benne az előző években tanult 
Mahámudra meditáció. Az öt Buddha szim-
bolikájának megismerését mélyítette az öt 
elemmel, a természeti képekkel, a társnők-
kel való összekapcso-
lás. Bónusz ajándék-
ként Gyógyító Buddha 
meditációkat is végez-
tünk. Az egészet meg-
alapozta egy átfogó ta-
nítás a buddhista tu-
dattanról.

E hihetetlen bőség 
szintézise volt eddigi 
tanulmányainknak.

Az elméleti tudást 
meditációk követték, 
melyeket Vadzsramálá 
különböző módszerek-
kel és különböző szin-
teken vezetett, így a 
kezdők is követni tud-

tak mindent, másrészt 
a haladóbbak számára 
módszertani lehetősé-
gek tárultak fel.

Az utolsó estén az 
öt Tathágata mandalá-
ja megjelent előttünk 
a kerek oltáron elhe-
lyezkedő arany szob-
rok formájában, és egy 
gyönyörű púdzsa kere-
tében felhatalmazást 
kaptunk a meditációk 
végzésére.

Lehet, hogy az öt 
külsős vendég Kere-
csenden azt ette, amit 

a Buddhák.  De vajon mi is azt ettük? Az ott-
honi gyakorlással lehetővé válik, hogy mi is 
a Buddhák étkét együk. Ehhez az egyik leg-
jobb út: az öt Tathágata mandalájának kör-
bejárása.

Köszönjük Mesterünknek az egyhetes 
gazdag és inspiratív útmutatást.

Békesség!

Úgy tűnik, a résztvevők jóllaktak a Buddhák étkével

A Buddhák étkére várva
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Buddhista esküvői szertartás 
Csillebércen

A volt úttörőtábor területén fogadott 
egymásnak hűséget két fiatal, akik úgy 

érezték, a buddhista tanítás által nyújtott 
inspiráció fogja házastársi esküjüket és 

további életüket támogatni.

A Buddhista Misszió számos alkalommal 
segédkezett esküvői szertartásnál. A mostani al-
kalom azért volt különleges, mert szabadtéren, 
az egykori úttörőtábor fáinak árnyékában tör-
tént. A Buddhista Misszió képviseletében rev. 
Vídzsájavadzsra Máthé János és e sorok írója kö-
zösen celebrálta a szertartást. Az ifjú pár ugyan 
nem a közösségünk tagja, de a Buddha tanításait 
vonzónak érezték annyira, hogy ünnepélyes fo-
gadalmaikat buddhista szertartás keretei között 
szerették volna egymásnak elmondani. 

Kívánjuk, hogy a fiatal házasok részesül-
jenek a Buddhák áldásából, hogy ők és leendő 
gyermekeik megtalálják a tökéletes boldogságot 
minden lény javára!

Amóghavadzsra

Buddhista esküvő a természetben

Köszönjük a felajánlásokat!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette 
a honlapján az adózáskor az egyházak számára 
felajánlott 1%-ok összegeit. A Buddhista Misz-
szió, Magyarországi Árya Maitreya Mandala 
Egyházközösség számára 3684-en juttatták adó-
juk egy százalékát, ami összesen több mint 17 
millió forintot tesz ki.

Szeretnénk köszönetet mondani Nektek, 
Önöknek e támogatásért, amellyel jelentősen 
hozzájárultatok ahhoz, hogy a Dharma tiszta 
közvetítésének anyagi feltételeit megteremthet-
jük. Mint ahogy a tudatnak is szüksége van hor-
dozóra, az értékes emberi testre ahhoz, hogy a 
megvilágosodást elérje, a Dharma közvetítése 
sem lehetséges fizikai feltételek megteremtése 
nélkül. Szükség van alkalmas termekre, hogy 
összegyűljünk, tanításokat hallgassunk, medi-
tálhassunk, inspirációt kaphassunk és adhas-
sunk másoknak, és szükségünk van kiadvá-
nyokra, amelyek a Tan megértését támogatják. 
E támogatás nélkül lehetetlen volna megszervez-
ni szemináriumokat, előadásokat és elvonuláso-
kat, amelyeknek eszköz- és kellékigénye, járulé-
kos költségei vannak. Ezek finanszírozásához 
nélkülözhetetlen segítséget nyújtottatok, amit 
hálásan köszönünk.

Kívánjuk, hogy az így felhalmozott érde-
mek valamennyi érző lény megszabadulását 
szolgálják!

Többen ajánlották fel adójuk 15-át, 
mint tavaly!
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Menedék a börtönben

2012 szeptemberében érkezett a Misszió 
irodájába egy érdekes kérés: tudnánk-e 

buddhista tanulmányokhoz hozzásegíteni 
valakit, aki éppen börtönbüntetését tölti? 

A Buddhista Misszió neve kötelez. Maga 
Buddha is arra szólította fel a tanítványait, hogy 
terjesszék a Tant, így, noha a buddhizmust nem 
szokás a missziós vallások között emlegetni, a 
Felébredés üzenetének átadása mindig is jelen 
volt ezen az úton. E sorok írója vállalta magára 
azt a feladatot, hogy a szegedi börtönben bünte-
tését töltő érdeklődővel felvegye a kapcsolatot. 
Az engedélyek beszerzését követően hamarosan 
sor került a találkozóra. Barátunk – akinek a ne-
vét a helyzetére való tekintettel nem írjuk le – 
valóban rendkívül lelkes volt, a felajánlásként 
küldött könyveket szorgalmasan, többször átta-
nulmányozta. A találkozások szüneteiben levél-
ben és telefonon tette fel kérdéseit. Több hosszú, 
intenzív meditációs gyakorlást végzett, amelyek 
tapasztalatai megerősítették benne az elhatá-
rozást, hogy formálisan is menedéket vegyen a 
Buddhánál, a Dharmánál és a Szanghánál. Mi-
után a mi közösségünktől érkezett felé segítség 
a Dharma tanulmányozásához, kinyilvánította 
kívánságát, hogy a közösség tagjává válhasson. 
Tizsteletreméltó Vadzsramálá engedélyezte a kü-
lönleges kérés teljesítését, így 2014. július 11-én, 
egy nappal holdtölte előtt a börtönben rögtön-
zött oltár előtt formálisan is menedéket vett, a 
rendfőnök asszonytól a Cittapāla – A Tudat Vé-
delmezője) nevet kapta. Az új név egyfelől uta-
lás arra, hogy mennyire fontos a tudatunk tisz-
tasága fölött őrködnünk, másfelől emlékeztet 
arra, hogy az igazi oltalmat a tudat rezzenéste-
len, tiszta természete jelenti. Ez magába foglalja 
azt a beállítottságot is, amely valamennyi érző 
lény szenvedésének csillapítására, boldogságuk 
előmozdítására irányul,  amely nem más, mint a 
bódhicsitta, a Felébredési Tudat. 

Kívánjuk, hogy Cittapāla testvérünk a A
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Buddha útján megtalálja a tökéletes boldogsá-
got, és váljon képessé arra, hogy másokat is a 
Felébredéshez vezessen!

Amóghavadzsra

Elkészült a Buddhista Misszió 
új internetes honlapja

Hosszas tervezőmunka után végre elké-
szült egyházunk új honlapja. A weboldal kialakí-
tásában fontos szerepet kapott a modern, letisz-
tult formavilág és a könnyű kezelhetőség. 

A tervezéskor fontos szempont volt az is, 
hogy a német és svájci központokkal való kapcso-
latot jelezzük. Így az új honlap egyben annak a 
nemzetközi hálózatnak a honlapja is lett, amely-
nek tagszervezete a Buddhista Misszió, Magyar-
országi Árya Maitreya Mandala Egyházközös-
ség, a németországi Mahākāla Ashram, vala-
mint a svájci Dharmazentrum Shaffhausen. En-
nek az ernyőszervezetnek a neve lett a Maitreya 
Mandala, amelyet a honlapon a logónk alatt tün-
tettünk fel. A két külföldi honlapverziótól eltérő-
en nálunk a logó és a Maitreya Mandala név kö-
zött megjelenik a Buddhista Misszió név is.  

Az új honlapon helyet kaptak a Dharma 
újság cikkei, de megtalálhatók a régi honlapon 
közkedvelt írások is. Reméljük, elnyeri a közös-
ség tetszését, és örömmel használják majd az új 
felületet a Dharma tanulmányozására! 

Amóghavadzsra



A kis dongó

                    

A Vörös Kőékszer Völgyének 
meséje (részlet)
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Repa Mila, a nagy jógi, a Vörös Kőékszer Völgyének Sas Kastélyában időzött, Mahamudra 
meditáció gyakorlásába merülve. Megéhezvén elhatározta, készít valami ételt magának, de 
ahogy körülnézett, nem talált semmit barlangjában, sem vizet, sem tüzelőt, sóról, olajról, 
lisztről nem is szólva. „ Úgy tűnik, túlságosan elhanyagoltam ezeket a dolgokat” – gondolta, 
– „Fát kell gyűjtenem.”

Mikor azonban egy ölnyi fát összegyűjtött, hirtelen vihar kerekedett, és a szél annyira 
felerősödött, hogy szétszórta az ágakat, és elszakította Milarepa rongyos köpenyét. Mikor 
megpróbálta összefogni köpenye darabjait, a szél ismét szétfújta. Ugyanígy járt, amikor a fát 
próbálta meg összegyűjteni. A csalódott Milarepa azt gondolta, „Bár hosszú ideje gyakorlom 
a Dharmát és magányosan élek, még mindig kötődöm az énhez! Mit ér a Dharma gyakorlása, 
ha nem tudom legyőzni énhez való ragaszkodásomat! Fújja szét a szél gallyaimat, ha úgy 
akarja! Fújja el köpenyemet, ha úgy kívánja!” Ezt gondolva megkönnyebbült, de teste az 
éhezés következtében annyira legyengült, hogy egy következő szélrohammal nem tudván 
megbirkózni, ájultan a földre zuhant.
Mire magához tért, a vihar már elvonult. Egy fa csúcsán meglátta köpenyének foszlányát 
lágyan lobogva a szélben. E világ teljes hiábavalósága és ellene intézett támadásai, a lemondás 
érzése erősen nyomasztották őt. A sziklára leülve újból meditációba merült.
Nem sokkal ezután felhők emelkedtek fel Dro Vo Völgyéből és tűntek tova kelet felé. „E 
tornyosuló felhők mögött van Gurumnak, Marpának, a nagy Fordítónak temploma” – 
merengett Milarepa. „Ő és felesége most bizonyosan a tantrát tanítja, beavatást és tanítást 
ad testvéreimnek. Igen, Gurum ott van! Ha most odamennék, láthatnám őt.” Mérhetetlen,  
kibírhatatlan vágy ébredt szívében mestere után, amint reményvesztetten gondolt rá. Szeme 
megtelt könnyel és dalba fogott: 
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A Vörös Kőékszer Völgyének 
meséje (részlet)
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Gondolatok Gurumról

Rád gondolva, Marpa Apám, szenvedésem enyhül,
Én, a koldus, szívemből éneklek most neked!

A Vörös Kőékszer Völgye felett, nyugaton,
Fehér fellegek hada úszik,

Alattuk, mint ágaskodó elefánt, óriás hegy tornyosul.
Mellette ugró oroszlánként dereng egy szomszédos csúcs.

Dro vo Völgyének templomában kőtrónus, hatalmas.
Ki az, kit ott most trónra emelnek,

Marpa a Fordító?
Ha te lennél az, boldogság és öröm töltene el.

Bár tiszteletem kifejezni nem tudom, látni kívánlak,
Bár gyenge vagyok hitben, vágyok veled lenni!

Minél többet meditálok, annál jobban vágyódom Gurum után.  
…

Bár irántad érzett tiszteletem sosem szűnt,
Hitem mélyén sem távolodtam el tőled,

Most mégis szenvedek, oly erősen kívánlak látni!
E forró vágy megöl engem,

E nagy gyötrelem kínoz engem!
Kérlek, kegyes Guru, enyhítsd e gyötrő kínt!

Amint Milarepa befejezte dalát, szivárványszínű felhők között, melyek ötszínű köntöshöz 
voltak hasonlatosak, Dzsecun Marpa jelent meg gazdagon felszerszámozott oroszlánján 
ülve. Arcán elömlő mennyei ragyogással Milarepához ért. 

(Fordította Somogyvári Zsolt Eisinpo, A közlés a fordító szíves hozzájárulásával történik.)
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Boros Ildikó

Élj így! 

Becsüld a percet, mert elszalad, 
de ha jó volt, az emléke megmarad. 
Az életed oly gyorsan múlik el 
és a napi gondokban Te elveszel. 

Aztán történik valami... 
Rádöbbensz, tovább így nem mehet, 
megtanulod értékelni az életed. 
Észreveszed az apróságokat, 
hiszen ezek növelik boldogságodat.

Nem keseregsz azon, ami nincs, 
látod már, ami van, milyen nagy kincs. 
Örülsz a napnak, ha melegíti arcodat, 
boldoggá tesz, ha átölelheted barátodat, 

Hálás vagy annak, ki segít az úton, 
azon vagy, hogy senki se búsuljon. 
Egy kedves mosoly érhet oly sokat, 
felderíti a szomorú arcokat. 
A szívbéli szó mindenkinek jól esik,
minden percben varázslat születik.

27

Bártfai Attila Márk

Oh, hajh! 

Keleti-karcsú harcosnak kéne lenni, 
varázsolni hosszú, egyenes karddal; 
szép asszonyokat okítani dallal, 
és a köldökükből egrest kéne enni! 

Ó, mennyi adót félre lehetne tenni, 
ártatlanokat vádolni haraggal; 
s a komisz mandarinfőket kalappal, 
a Sárkány trónja elé lehetne vetni! 

Délidőben nyugdíjba szabadna menni, 
ősöket dajkálni lusta haranggal; 
tussal rótt tájon  szorgalmas paraszttal, 
mennyei földbirtokot szabadna venni! 

Taoista elixírt kellene szedni, 
bölcseknek hódolni hamis arannyal; 
kornyikálni sok szerelmes varanggyal, 
s halhatatlan életet kellene csenni! 

Akkor elmémet fényesre tudnám fenni, 
birokra kelnék a jáde szavakkal; 
diadalt nyernék dús, örök javakkal, 
s a szükségesről végre megtudnám:
 mennyi.
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A panaszkodó tanítvány

„Én-te, én-világ, én-isten. 
Ezeket a merev skatulyákat 

a humorérzék 
egy szempillantás alatt feloldja.” 

(Csögyam Trungpa)

Egy szerzetesjelölt gurut keresett magának. 
Elment egy kolostorba, ahol a tanító  így fogadta: 
„Itt maradhatsz, de van egy fontos szabályunk: 
minden tanítványunknak hallgatási fogadalmat 
kell tennie. Tizenkét évenként egyszer lesz alkal-
mad beszélni velem.” 

Miután tizenkét évig csendben végezte a 
meditációs gyakorlatokat, egyetlen dolgot tu-
dott csak mondani mesterének: „Az ágy túl ke-
mény.”

A következő tizenkét évi hallgatás és szor-
galmas meditáció után lehetőséget kapott, hogy 
újra szóljon. Azt mondta: ’”Csapnivaló az étel.”

További tizenkét év telt el kemény mun-
kával és hallgatással. Harminchat év gyakorlás 
után a tanítvány így szólt: „Kilépek.”

Guruja röviden ezt válaszolt: „Rendben. 
Úgysem csináltál mást, csak panaszkodtál.”

Előtte - utána

„Gyermekünk életének első tizenkét hó-
napjában arra tanítjuk őt, hogyan kell járni és 

beszélni, és a következő tizenkét hónapban azt 
mondjuk neki, hogy ülj le és maradj csendben.”  

(Phylis Diller)

(Forrás: 
http://viewonbuddhism.org/spiritual_teacher_guru.html
A történeteket gyűjtötte és fordította: 
Vaszétthi Hoyer Erzsébet

A lét legmélyebb lényegi-
ségét illetoen nincsenek 
köztünk elválasztó falak.

vagyis Te meg én valójá-
ban ugyanazok vagyunk.

Minden összehasonlítás felháborító!

beszélj 
    A Magad nevében!
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Szerintem meg 
                 nem!
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Maitréja-ünnep
december 21-én 15:00 órakor
a Maitréja-házban


